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  BYK & ŞYK DERSLERİ    

Ders : 86  
Konu : Mazlum ve Mağdurlarla Dayanışma 2 

 
Müslümanlar mazlum olabilirler ama asla zalim olamazlar. Zulme uğrayabilirler 

ama zulmedemezler. Ezilen olabilirler ama ezen olamazlar. Zulüm karşısında her sessiz 
kalış, zalimi cesaretlendiren ve zulmünün devamını sağlayan bir hâldir. Yönetilen 
kalabalıkların zor ve zorbalık karşısında sessiz kalmaları, sindirilmeleri ve 
uysallaştırılmaları zalimlerin isteğidir. Zira zalimler ellerinin altında iradeli insanlar 
görmeye tahammül edemezler. Bu noktada zulüm karşısında sessiz kalmak zulme ortak 
olmaktır. Müslüman kimliği, mazlum ve mağdurlarla dayanışma adına zulüm ortadan 
kalkıncaya kadar cehd içerisinde olmayı gerektirir. 

Rasûlullah kendisine peygamberlik verilmeden önce, daha yirmili yaşlardayken 
içinde bulunduğu Hilfü’l-fudûl oluşumu ile ezilenlerin, zulme uğrayanların ve 
güçsüzlerin yanında yer almıştır. Zalime karşı ve mazlumun yanında yer almak için 
yeminleşen faziletli insanlardan oluşan Hilfü’l-fudûl için Hz. Peygamber daha sonra şu 
ifadeleri kullanmıştır:  

 
ِ ْبِن ُجْدَعاَن ِحْلًفا َما أُِحبُّ أَنه ِلى بِِه ُحْمَر النهعَِم َولَو أُْدَعى بِهِ  ُُ لَقَْد َشِهْدُت فِى دَاِر َعْبِد اَّلله ِِ َأََجْب َاَ ْْ    فِى اِِإ

 
“Abdullah bin Cud’â’nın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. 

Bence o yemin, kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha sevimlidir. Ben ona 
İslamiyet devrinde bile çağrılsam icabet ederim.”1 

Zor durumda kalanları gözeten ve yoksullara kapısını açan Hz. Peygamber’e 
nübüvvet verildiğinde, neyle karşı karşıya olduğunu bilemediği zaman Hz. Hatice (r.a.) 
validemiz kendisini şu sözlerle teselli etmişti:  

 
َِ َوتَْقرِ  ِحَم َوتَْحِمُل اْلَكله َوتَْكِسُب اْلَمْعدُو ُ أَبَدًا إِنهَك َلتَِصُل الره ِ َما يُْخِزيَك اَّلله ََ َوتُِعُْن َعَلى نََواِِ َكَاه َواَّلله ْْ ِب اْلَحق ِ  ي الَّه  

“Vallahi, Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı görüp 
gözetirsin. Yoksulları doyurur, misafirleri ağırlarsın. Zor durumlarda insanlara 
yardım edersin.”2 

 
Yönetici, idaresi altında bulunanlara adil olmalıdır. İşveren işçisini ezmemelidir. 

İslam bize kuvvetli olanın haklı değil, haklı olanın kuvvetli olduğu gerçeğini telkin eder 
ve öğretir. Peygamberler tarihi de bu gerçeğin en somut örneklerini taşır. Azgınlık ve 
tuğyanda  ileri gitmiş kavimlere gönderilen peygamberler, çağının en zorbaları ve 
zalimlerine karşı çıkarken, haklı olmanın gücüne, Hakk’ı arkalarında hissetmenin 
özgüvenine yaslanıyorlardı. 

 
Zulmedenler ise ellerinin altındaki güce ve iktidara dayanıyor, güçlü ve her 

zaman haklı olmayı tek şart olarak görüyorlardı.  
 

Firavun’un Hz. Mûsâ (a.s.)’a bakışı,  
Nemrut’un  Hz. İbrahim (a.s.)’ı anlamayışı,  
                                                           
1
 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 190 

2
 Buhârî, Bed’ü’l-vahy 
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Hz. Yusuf (a.s.)’ın kardeşleri tarafından kuyuya atılışının hepsi de güçlünün hakkı 
bastırmaya dönük savruluşlarını gösteren örneklerdir.  
Mekke müşrikleri de geçmişteki benzerleri gibi ciddi bir yanılgı içerisindeydiler. 
Kendisine “el-Emin” dedikleri kişinin, hak ve adalet hususunda güvendikleri birisinin 
hayatına kastettiler. Ellerindeki güç ve iktidara güvenerek yaşadığı yeri ona dar etmeye 
kalkıştılar. Mekke’nin gücü elinde bulunduran müstekbirleri güçlü olanın haklıyı, haklı 
olanın da gücünü  alt edeceklerini  zannettiler ama yanıldılar. Tüm yetkilerini güç ve 
iktidarlarını korumak için kullandılar. Netice itibariyle hakkın ve adaletin gücü 
karşısında güçsüz kalmışlardır. 

Firavun’un sihirbazlarının Mûsâ (a.s.) ile karşılaşmasında zalimin tehditkâr ve 
müstekbir dilini görmek mümkündür. Sihirbazlar kendi yaptıkları sihir karşısında Mûsâ 
(a.s.)’ın ortaya koyduğu şeyin sihir olmadığını anlamış ve Mûsâ (a.s.)’ın Rabb’ine iman 
ettiklerini ikrar etmişlerdir. Bunun üzerine Firavun sihirbazların kollarını ve bacaklarını 
çaprazlama  keseceği tehdidini savurmuştur. Zalim hükümdar Nemrut’un karşısında 
tevhit akidesini savunan İbrahim (a.s.),  

“Benim Rabbim diriltir ve öldürür.” dediğinde, Nemrut’un kibirli cevabı “Ben 
de öldürür ve diriltirim.” 3olmuştur. 

Zaman ve mekân  farklılaşsa da zalimlerin tavırları hep aynıdır. Kendi kendilerine 
yettiklerini zannedip azmaları ve taşkınlık yapmaları hiçbir zaman değişmemektedir. 
Bundan dolayı da Allah Kur’an’daki birçok ayette zalimler topluluğunu hidayete 
erdirmeyeceğini ifade etmektedir. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi: 

اِلِمْنَ   َِ الظه ُ ََل يَْهِد ي اْلقَْو  َواَّلله

                                     “Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.”4 
Tarihin bütün zorbaları kendilerini haklı göstermek için nüfuzlarını 

kullanmışlardır. Hâlbuki tarihte gücün ve güçlünün her zaman hak ve haklı karşısında 
yenilgiye uğradığını görürüz. Zorbaların yaptıklarının yanına kâr kalmadığının ve 
zulümlerin sonsuza kadar devam etmediğinin nice örnekleri vardır. Zalimlerin akıbetine 
baktığımız zaman sonlarının ibretlik olduğunu görebiliriz. Ahiretlerini de kendi elleriyle 
mahvetmişlerdir. O hâlde tarihten ders almalı ve zalimin zulmüne hiçbir surette rıza 
göstermemeliyiz. Mazlum ve mağdurun yanında yer alarak onlarla dayanışma içerisinde 
olmalıyız. Aksi takdirde bizlerden de zulüm karşısında ne yaptığımızın hesabı 
sorulacaktır. 
 
Alınacak Dersler:  

1. Zalim de mazlum da insanlık tarihi boyunca hep olmuşlardır. Ancak kazananlar 
mazlumlar olmuştur. 

2. İslam zulmü yok etmek; zalimleri ise ıslah etmek için gelmiştir.  
3. Bir Müslüman olarak zulüm kime yapılırsa yapılsın, hep onun karşısında 

olmalıyız. 
4. Zulme karşı olmak sadece söz ile olmaz, mazlumların göz yaşını dindirecek 

fedakârlıklarla olur.  
5. Fıtra, zekat, mazlum ve mağdurlarla dayanışma ve kurban kampanyası gibi 

hayırlı teşkilat çalışmalarına her zaman maddi ve manevi desteklerimizi 
esirgememeliyiz.  

Bu hafta: 
Kurban toplayarak mazlumların yanında olduğumuzu gösterelim.  
 

                                                           
3
 Bakara 2:258 

4
 Saf, 61:7 


